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Året i korthet
Sundsvalls vatten i final
Var femte år arrangeras Kranvattentävlingen där en kunnig jury smakar,
bedömer och utser Sveriges
godaste kranvatten. Under hösten
arrangerades tio regionfinaler
runt om i landet där två kommuner
från varje regionfinal gick vidare till
en riksfinal i Stockholm.
Från regionfinalen i Sundsvall
gick Sundsvall vidare till riksfinalen.
Timrå och Nordanstig fick
hedersomnämnande. I riksfinalen
var det Höganäs som knep vinsten.

För att komma till rätta med problemet kommer vi under de kommande
åren att inventera brunnar, filma
och placera ut temperaturgivare i
ledningsnätet.

50-års jubileum för avloppsrening

1970 invigdes, vårt idag största
avloppsreningsverk, Tivoliverket.
Före det existerade egentligen
ingen rening av Sundsvallsbornas
avloppsvatten. Det släpptes orenat ut
i Selångersån och Sundsvallsfjärden.
Avloppet leddes i bästa fall genom
enkla slamavskiljare där bara de
största föroreningarna avskiljdes.
Tillskottsvatten i Söråker
Reningsprocessen är idag en
MittSverige Vatten & Avfall kommer
avancerad process.
under de närmsta åren att leta källor
Tivoliverket är inte bara vårt
till tillskottsvatten i Söråker eftersom
största avloppsreningsverk, det är
vi har problem med stora mängder
också ett av Sundsvalls allra största
av det under snösmältningen och vid
byggnadsverk. Verket ligger till
mycket regn. Tillskottsvatten är det
största del insprängt i Norra berget.
vatten som tar sin in i avloppsledDe färgglada rötkamrarna vid Norra
ningsnätet, men som inte borde vara
där. Stora mängder tillskottsvatten gör kajen är i stort sett det enda som syns.
det svårare att rena avloppsvattnet i
våra reningsverk.
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Sundsvallsborna har blivit bättre
på att sortera

hårt belastad av många verksamheter
och vi vill göra det vi kan för att
minska vår påverkan.
Under året har beteendet hos våra
– Det är viktigt att vi kan hitta
avfallskunder förändrats. Kunderna
en hållbar lösning på reningen i Sundssorterar bättre vilket medför att
valls centrala delar. Med det här bimängden avfall minskar i både
gröna och bruna tunnan. Förändringen draget har vi goda förutsättningar att
lyckas, säger Anna Maria Kullberg,
kan kopplas både till det genomslag
dagvattensamordnare på MittSverige
klimatfrågorna fick under 2019,
Vatten & Avfall.
och Covid-19.
Anläggningen för rening av
– Ur ett hållbarhetsperspektiv är
det positivt att avfallet sorteras i stör- dagvatten kommer att installeras
under 2021. Mätningar på det renade
re utsträckning, säger Ulf Sjölinder,
vattnet ska genomföras under 2022.
Styrelseordförande Reko Sundsvall.

Bidrag för dagvattenrening

Representant i EurEau

Naturvårdsverket har beviljat ett
bidrag på 8,6 miljoner kronor för
att testa en ny teknik för rening
av dagvatten i centrala Sundsvall.
Dagvatten är regn- och smältvatten
som tillfälligt rinner på marken i vår
bebyggda miljö.
Från stora delar av centrala Sundsvall
leds dagvattnet till två utsläppspunkter
i Sundsvallsfjärden, där det idag släpps
ut helt orenat. Sundsvallsfjärden är

Eureau är EUs samarbetsorganisation
för vattenfrågor och representerar
VA-organisationerna i 29 länder.
Uppdraget omfattar bland annat att
påverka EUs beslutsfattare och bidra
med kunskap och fakta inför att nya
direktiv ska tas fram.
Under en period, på cirka ett år,
kommer en representant från
MittSverige Vatten & Avfall att vara
med och representera Svenskt Vatten
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i EU. Vi bidrar med bidrar med fackkunskap, hjälper till att ta fram och
granska olika dokument och material.

Säkrare vattenleveranser i Timrå
Från Wifsta vattenverk och norrut
finns idag endast en huvudvattenledning som försörjer norra delarna
av Timrå kommun. Driftstörningar på
ledningen, som delvis är från 60-talet,
får stora konsekvenser och renovering
blir svår att utföra.
Därför förstärker vi nu leveransen
norrut med en till huvudvattenledning.
Arbetet genomförs i tre etapper: där
etapp ett startade december 2019,
etapp två i januari 2020 och etapp tre
planeras till 2021. Genom etapp ett
och två har delvis säkrat vår

vattenförsörjning för norra Timrå.
När huvudledningen är färdigbyggd,
under 2021, har vi full reservkapacitet
på leveranserna förbi Sörberge.

1 200 nya e-fakturakunder
E-faktura är samma sak som en
vanlig pappersfaktura fast den skickas
elektroniskt till internetbanken istället
för på papper hem i brevlådan.
Under året har kundservice ansträngt
sig lite särskilt extra att uppmuntra
våra kunder att använda e-faktura.
Hållbart och enkelt! En uppgång
med över 100 procent jämfört med antalet nya e-fakturakunder vid den
här tidpunkten förra året, tack
vare aktiva kundkommunikatörer,
Facebook och webbplats.
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Vd och styrelseordförande

Tillsammans genom
ett speciellt år
Ett speciellt år där vi trots en pandemi med gemensamma krafter
upprätthållit de samhällsviktiga funktionerna i verksamheten och
samtidigt utvecklats. Så summerar MittSverige Vatten & Avfalls vd
Anneli Wikner och styrelseordförande Helge Sjödin 2020.
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Precis som resten av samhället präglades verksamheten 2020 av coronaviruset.
För vissa medarbetare har det inneburit distansarbete, för andra begränsningar
med färre kollegor på arbetsplatserna. Trots detta har vattnet runnit i kranarna
och soporna har blivit hämtade.
– Vi har varit duktiga på att ha kontroll, varit följsamma kring restriktioner
och påmint oss själva om att hålla ut och hålla avstånd. Trots de speciella omständigheterna har vi haft en normal sjukfrånvaro vilket är imponerande, säger
Anneli Wikner.
Kärnverksamheten har under året fungerat normalt, ibland tack vare snabb
omställning. Men en del saker har helt enkelt inte gått att genomföra på grund
av pandemin.
– Tillsammans med medborgarna skulle vi 2020 bland annat ha firat vårat
jättefina avloppsreningsverk, Tivoli, som i år fyllde 50 år. Men jubileet har vi
fått skjuta på framtiden, säger Anneli Wikner.

Förändrade kundvanor
Även bland kunderna gav pandemin förändrade beteenden.
– Vi hade under året cirka 50 000 fler besökare vid våra återvinningscentraler jämfört med 2019. Kanske beror det på att man tillbringat mer tid
hemma i år, och då fått tid att rensa och sortera, resonerar Helge Sjödin.
Något som sticker ut som positivt är att andelen matavfall som slängts under
året minskat. Och i en tillvaro med restriktioner och uppmaningar om att hålla
avstånd har e-tjänster både efterfrågats och fyllt en viktig uppgift.
– Införandet av olika e-tjänster har varit viktiga för att kunna ge våra kunder
en god service i den situation som råder. Ett positivt exempel är Trädgårdssäcken
som blivit mycket populär säger, Anneli Wikner.

Läs mer om e-tjänster och
Trädgårdssäcken här.
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Innovativa projekt och samarbeten
Under året har det startats flera projekt där miljöaspekten varit i fokus.
MittSverige Vatten & Avfall arbetar för att minska sin klimatpåverkan, och
därigenom vara med och bidra till Sundsvalls kommuns målsättning att bli
klimatneutral. Ett exempel är bygget av en ny ventilkammare vid Skepparplatsen
i Sundsvall. Här används grön betong, ett material som ger hälften så mycket
koldioxidutsläpp som traditionell betong.
– Vi är duktiga på innovation och att pröva ny teknik. Det ligger i bolagets
anda att vara lite före och våga spänna bågen, säger Helge Sjödin.
MittSverige Vatten & Avfall är också delaktiga i flera samarbeten på både
regional, nationell och internationell nivå.
– Vi är efterfrågade både när det kommer till forskning och medverkan
i nätverk. Vi har kompetenta medarbetare som ligger i framkant inom sina
områden. Vi utvecklas genom att samarbeta med andra för att lösa viktiga
utmaningar, säger Anneli Wikner.

Ett händelserikt år väntar

”Det ligger i bolagets
anda att vara lite
före och våga spänna
bågen.”
Helge Sjödin, styrelseordförande
MittSverige Vatten & Avfall

Under 2021 planeras bygget av allmänt VA längs Njurundakusten starta,
ett både stort och viktigt projekt.
– Det här är ett jätteprojekt med ett klart och tydligt mål: att säkra miljön
längs Njurundakusten, berättar Anneli Wikner.
Samtidigt vet ingen hur läget ser ut med pandemi det kommande året,
men Anneli Wikner konstaterar att MittSverige Vatten & Avfall står väl
rustade för framtiden:
– Vi har en god beredskap, vi är flexibla och vi är redo att ställa om utifrån de
behov vi ser både mot kunder och internt.

”Våra skärpta, lojala och engagerade
medarbetare har klarat av ett utmanade
år på ett beundransvärt sätt.”
Anneli Wikner, vd MittSverige Vatten och Avfall
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För ett hållbart
samhälle
MittSverige Vatten & Avfall är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners
gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan. I våra ägarkommuner bor
över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans
med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vattenoch avfallsfrågor. Vi ska inspirera såväl boende som yrkesverksamma i våra
kommuner att bidra till ett mer cirkulärt samhälle.
Vi arbetar aktivt för att sprida ett kretsloppstänkande där vi systematiskt
kan tillvarata restprodukter som resurs och stimulera till minskad användning
av våra gemensamma resurser.

Kommunfullmäktige
Sundsvall

Stadsbacken
Sundsvall

Kommunfullmäktige
Timrå

Kommunfullmäktige
Nordanstig

Sundsvall Vatten AB

Reko Sundsvall AB

Timrå Vatten AB

Nordanstig Vatten AB

76 %

4%

18 %

2%
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Vår mission
För ett hållbart samhälle

Vår vision
Vi är miljöföretaget som är ledande
inom kretsloppstjänster

Vår affärsidé
Vi ska med affärsmässig samhällsnytta i samverkan
driva och utveckla hållbara vatten- och avfallstjänster
med medborgaren i fokus.
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Organisation
Vår organisation är uppdelad i fyra avdelningar:
Affärsområde Vatten & Avlopp
Affärsområdet ansvarar för att invånarna i Sundsvall, Timrå och Nordanstigs
kommuner har tillgång till rent vatten, och att älvar, sjöar och hav är skyddade
mot föroreningar. I det ingår drift och underhåll av tillhörande anläggningar
och ledningsnät, samt ansvara för utredningar, projekteringar och projekt
och företagets behov av kvalitetsuppföljning. Även karthantering, miljöfrågor
samt avloppsanalyser hanteras inom affärsområdet.

Affärsområde Avfall & Återvinning
Affärsområdets huvudansvar är att se till att utveckla och driva det
kommunala renhållningsansvaret. I det ingår att följa upp tillstånd för
verksamheten och de upphandlade tjänsterna för sophämtning, slamtömning,
transport av farligt avfall samt drift av återvinningscentraler.

Externa relationer
Avdelningen ansvarar för utveckling av interna och externa relationer,
inklusive varumärkesarbete, vilket innebär att vara ett stöd för att bolaget
utvecklar och vårdar relationer med ägarkommuner, kunder och medarbetare.
Avdelningen är även drivande i bolagets hållbarhetsarbete och ansvarar för
bolagets kundservice och interna och externa kommunikation.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd levererar företagets behov av internt verksamhetsstöd
inom bland annat ekonomi, inköp/upphandling, HR och säkerhet. I uppdraget ingår att för stödtjänsterna ta fram strategier, policys, riktlinjer och
arbetssätt för att långsiktigt uppnå bästa tänkbara leverans.

179

vardagshjältar
jobbade hos oss
under 2020
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Från globalt till lokalt
I verksamheten utgår vi från FN:s globala mål och deklarationen
om mänskliga rättigheter. MittSverige Vatten & Avfalls styrelse har valt
att fokusera vår rapportering på de globala mål som direkt berör våra
båda affärsområden Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning.
Dessa är:
Mål 6. Rent vatten och sanitet.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.
Målen i vår hållbarhetspolicy och verksamhet berör flera av FN:s övriga mål och
delmål, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling är en integrerad del av vår ägarkommun Timrås
styrmodell och Sundsvalls kommun har som övergripande mål för sitt miljöstrategiska program att vara en klimatneutral kommunkoncern 2030.
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Ägardirektiv
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

• Satsa på leveranskvalitet och säkerhet.
• Säkerställa en långsiktigt hållbar lösning för kommunens vatten och avlopp.
• Bidra till att öka medvetenheten hos medborgarna om vattnets värde och att vattenresurser
och vattentjänster måste tryggas för framtiden.
• Bolaget ska ha konkurrenskraftiga prisnivåer i jämförelse med andra VA-bolag.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

• Arbeta för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte
att minska avfallsmängderna.
• Arbeta för att andelen insamlat matavfall ökar – öka andelen kunder som väljer bruna tunnan.
• Öka hushållens inlämning av farligt avfall - minska andelen i den gröna tunnan.
• Aktivt medverka till att nå målen enligt kommunens avfallsplan och vid behov
tillhandahålla service som möjliggör detta.
• Arbeta för en väl fungerande avfallshantering med hög servicegrad.
• Utveckla en långsiktigt hållbar hantering av hushållsavfallet.

Strategiska mål
» NÖJDA KUNDER

» EFFEKTIVT ARBETSSÄTT

» HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

» FRAMGÅNGSRIKA MEDARBETARE
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Strategiskt mål 1

Nöjda kunder
Rätt leverans

1.
2.

Våra kunder är nöjda med våra tjänster.
Våra kunder är nöjda med bemötande från
och tillgänglighet till vår personal.
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Panta mera
Nu finns det en pantmaskin från Pantamera på Kretsloppsparken. I
pantmaskinen kan man tömma en hel säck med pant istället för att panta
en burk eller flaska i taget.
– Istället för att burkarna och flaskorna hamnar i våra containrar kan nu
panten samlas in och göra nytta, säger Jonas Strandberg, affärsområdeschef
Avfall på MittSverige Vatten & Avfall.
Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och
PET-flaskor. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas med hjälp av ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem.

Kunder 2020
Sundsvall Vatten

20 900

Timrå Vatten

4 200

Nordanstig Vatten

2 400

Reko

26 700

Fjärravlästa vattenmätare
i pilotprojekt
Från november 2020 och sex månader framåt pågår ett pilotprojekt med fjärravlästa vattenmätare som vi installerat hos närmare 100 villaägare. Idag kan
fjärravlästa, så kallade smarta, vattenmätare inte bara leverera data om vattenförbrukning i realtid utan också skicka olika typer av larm, till exempel larm om
läckage och temperatur (frostlarm). De fjärravlästa vattenmätarna ger kunderna
möjlighet att betala utifrån deras faktiska vattenförbrukning och kunna larma
om det till exempel är en vattenläcka i fastigheten.
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Rätt leverans

Från trädgård till tipp
med ett klick
En viktig satsning hos MittSverige Vatten & Avfall är utvecklingen av
e-tjänster. Visionen är att underlätta för både kunder och medarbetare
genom att skapa snabba, enkla och smidiga digitala lösningar. En tjänst
som nått extra stor popularitet under året är Trädgårdsavfallssäcken.

Det finns idag tio stycken e-tjänster tillgängliga hos MittSverige Vatten &
Avfall. Tidigare hanterades tjänsterna manuellt med pappersblanketter, något
som var tidsödande för kunderna och en extra manuell hantering för medarbetarna. Med de nya e-tjänsterna finns möjlighet att exempelvis beställa
hämtning av grovsopor eller göra en felanmälan digitalt.

Enkelhet i fokus

Margareta Lindgren

Margareta Lindgren, kommunikatör vid MittSverige Vatten & Avfall, har varit
delaktig i utvecklingen och berättar att grundtanken stavas enkelhet.
– För kunden ska det vara rakt på sak. Vi får de uppgifter vi behöver och de
kan på ett enkelt och smidigt sätt få en god service. I ett långsiktigt perspektiv
vill vi kunna erbjuda kunden en komplett bild över alla de tjänster man använder hos oss.

Sanna Nilsen
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Trädgårdssäcken leder vägen framåt
Ett exempel på en e-tjänst som på kort tid blivit populärt är Trädgårdsavfallssäcken, i folkmun Trädgårdssäcken. Boende i Sundsvall kan med hjälp av säcken
få sitt trädgårdsavfall upphämtat vid sitt hem och slipper onödiga resor till en
återvinningscentral.
– Trädgårdssäcken är ett bra exempel på hur e-tjänster kan underlätta.
E-tjänsten lanserades i samband med att pandemin startade och blev snabbt
populär. Vi hade tidigare ett gammaldags sätt att hantera detta med penna,
papper och listor. Nu sköts allt digitalt både av kunderna och hos oss, berättar
Margareta Lindgren.

Nöjda kunder och välskötta trädgårdar
Under året har över 1200 säckar hanterats och responsen har varit övervägande
positiv.
– Vi får ofta höra att det är ett bra hjälpmedel och en superbra service.
Framför allt för äldre som har svårt att ta sig iväg från hemmet underlättar den
väldigt mycket, säger Sanna Nilsen som arbetar vid MittSverige Vatten &
Avfalls kundservice.

Lätt att göra rätt
Det finns också stora vinster för miljön och när det kommer till att underlätta
sorteringen av avfall. Dessutom minskar trängseln vid återvinningscentralerna.
– Med trädgårdssäcken medföljer instruktioner om vad som kan sorteras
som trädgårdsavfall. Det här är en tjänst som gör det enkelt för kunderna att
göra rätt. Vi spar också ett stort antal bilresor inom kommunen vilket är en stor
vinst för miljön, säger Sanna Nilsen.

”Det här är en tjänst som gör det
enkelt för kunderna att göra rätt.”
Sanna Nilsen, MittSverige Vatten & Avfalls kundservice.
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Strategiskt mål 2

Hållbar
samhällsutveckling
Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är förutsättningar
för vår verksamhet.

1.
2.
3.
4.

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i allt vi gör
och är drivkraften i det cirkulära samhället.
Vi ger förutsättningar för boende och yrkesverksamma i våra kommuner att förändra sin
miljöpåverkan.
Vi arbetar förebyggande med antikorruption.
Vi har ett välkomnande klimat där var och en
ska känna sig inkluderad och respekterad.

5.
6.
7.

Vi respekterar, beaktar och bemöter våra
intressenters intressen.
God ekonomisk hushållning och en systematisk
ekonomistyrning.
Genom affärsmässig samhällsnytta skapar vi
förutsättningar för att driva och utveckla
verksamheten.
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Nyckeltal
Kilo

Målet för 2021 är att
minska mängden avfall, både
restavfallet och matavfallet,
jämfört med 2020.

200

Mat- och restavfall
198,5 kg

190 kg

Under 2020 minskade mat- och
restavfallet med 10 kg per person.
Från 190 kg (2019) till 180 kg
per person (2020).

180kg

150
100

SUNDSVALL VATTEN

210 liter
TIMRÅ VATTEN

50

188 liter

År
2018

2019

2020

NORDANSTIG VATTEN

Andel farligt avfall i soptunnan
2018

2019

219 liter

2020

0,08 % 0,18 % 0,10 %
Under 2020 samlades totalt 10 375 ton rensat
material från våra reningsverk in
Sundsvall

6 723 ton

Timrå

2 370 ton

Nordanstig

1 282 ton

Totalt

Dricksvattenförbrukning
per person och dygn 2020

10 375 ton
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Förstudie läkemedelsrening
Tack vare pengar från Naturvårdsverket har vi kunnat undersöka påverkan
från läkemedel i havsmiljön vid våra tre större avloppsreningsverk Essvik,
Fillan och Tivoli. Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så
låga halter i utgående avloppsvatten att de inte har någon större påverkan på
havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig på grund av dess lite inneslutna
läge, så där kan vi se halter av vissa läkemedel som ligger nära och ibland över
gränsvärdena. Svårast att rena är diklofenak (i smärtstillande gel och tabletter) och Oxazepam (i lugnande läkemedel). Studien är ett viktigt underlag för
beslut om framtida behov av läkemedelsrening.

Ordning i RörANN
Projektet utvecklar en smart ANN-modell (artificial neural network) för att
bedöma sannolikhet för och konsekvenser av läckor på dricksvattennätet.
Modellen blir en hjälp för att hålla ledningsnätet i bättre skick till en lägre
kostnad och mindre påverkan på miljö och klimat.
I Sverige går 15–20 procent av dricksvattnet till spillo genom läckage.
Läckaget påverkar både miljön och ekonomin, men också samhällets
säkerhet. Att hitta, laga och förebygga läckor på ledningsnätet är därför viktigt.
I projektet ”Ordning i RörANN” används ANN för att skapa ett riskbedömningsverktyg som kan användas av en för smartare beslutsstöd och prioritering
av underhåll och förnyelse av ledningsnätet.
MittSverige Vatten & Avfall bidrar till projektet genom att vi har skickat
data från vår ledningsdatabas för att modellen ska användas i vårt ledningsnät.
Projektet leds av Sweden Water Research och finansieras av Formas.

Triangelspår Maland
I samband med att det ska byggas en logistikpark i Sundsvall så behöver
järnvägen i området dras om för att underlätta transporter till och från
hamnen. Lösningen man valt är Malandstriangeln, en ny järnvägsanslutning,
triangelspår, som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland
samt upprustning av Tunadalsspåret. Triangelspåret kommer att möjliggöra
direkttransporter mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret utan lokvändningar
på Timrå station.
Eftersom vi har ledningar i området som kommer att bli berörda kommer de
att behöva flyttas. Arbetet med omläggning och nya ledningar inleddes 2019,
har fortsatt under 2020 och kommer även att fortsätta under 2021.
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Hållbar samhällsutveckling

Hållbart tryck med
grön betong
Under året som gått har MittSverige Vatten & Avfall påbörjat arbetet med
att bygga en ny ventilkammare på Norra kajen i Sundsvall. Projektet är unikt
då det är första gången det miljövänliga materialet grön betong används i ett
byggnadsprojekt i regionen – dessutom med lokaltillverkad betong.

Ett material som lever upp till sitt namn
Grön betong är ett material framtaget av Skanska med målet att minska
koldioxidutsläppen. Det har samma egenskaper och hållfasthet som den
vanliga betongen men består delvis av restprodukter från stålproduktion,
vilket är nyckeln till ett mer miljövänligt material.
– Det här är ett innovativt material som kan göra stor skillnad. Med hjälp
av grön betong kan vi minska koldioxidutsläppen med upp emot 50 procent,
berättar Magnus Säterberg, projektchef på Skanska i Sundsvall.
Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial. Det är starkt och
beständigt, återvinningsbart, brandsäkert, kan lagra mycket energi och ger
en god ljudkomfort. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen
från cementtillverkningen, som är en stor beståndsdel i betong.

Peter Nylén

Magnus Säterberg
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– Tillverkningen av cement står för cirka 5 procent av världens koldioxidutsläpp, så vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att använda grön
betong, säger Peter Nylén, projektledare hos MittSverige Vatten & Avfall.

En miljövänlig byggnad för framtiden
Ventilkammaren som byggs blir färdig under 2021. Förutom den innovativa
gröna betongen anläggs också ett grönt sedumtak med levande växter.
– Ett grönt tak av detta slag har fler fördelar än vad man kan tro. Huskonstruktionen blir lättare, det minskar buller och det binder föroreningar
från trafiken så även här finns en viktig miljöaspekt säger, Peter Nylén.

Ett viktigt steg mot att uppfylla de strategiska målen
Att bidra till en hållbar utveckling är ett viktigt mål för MittSverige Vatten
& Avfall och förhoppningen är att projektet också ska inspirera andra.
– Skillnaden i pengar mellan grön betong och den traditionella varianten
är marginell. När vi använder den här typen av material minskar vi aktivt vårt
klimatavtryck. Vi vill göra vår del för att bidra till en mer hållbar framtid, förhoppningsvis kan vi också inspirera andra, säger Peter Nylén.
Men att använda grön betong var ingen självklarhet, berättar Magnus
Säterberg:
– MittSverige Vatten & Avfall var en motor och drivande i att använda detta
material. För oss som leverantör är det väldigt glädjande när en beställare går i
bräschen för ny innovativ och hållbar teknik.

”Vi vill göra vår del för att bidra till en mer
hållbar framtid. Förhoppningsvis kan vi också
inspirera andra. ”
Peter Nylén, projektledare MittSverige Vatten & Avfall
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Strategiskt mål 3

Effektivt arbetssätt
Ett säkert och resurseffektivt utförande

1.
2.

Vi lever upp till våra servicemål.
Vi förvaltar och digitaliserar våra processer, tex för arbetsordrar, dokumenthantering och anläggningsinformation.
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Kundlöften och servicemål
Vi arbetar med 16 servicemål för de olika kundflöden som MittSverige
Vatten & Avfall hanterar för vattenförsörjning och avfallshantering.
Servicemålen är nära kopplade till våra sex kundlöften. Vår målsättning
är att vi ska leverera enligt våra servicemål i 80 procent av alla ärenden.

Måluppfyllelse VA-tjänsten som helhet
(medelvärde alla ingående tio servicemål.)
2019
2020

74 %

4/10
uppfyllda

79 %

6/10
uppfyllda

ej uppfylld

ej uppfylld

Dricksvatten

Avfallstjänster

Vi ska leverera dricksvatten som uppfyller de

Vi ska hämta restavfall och matavfall den

krav som Livsmedelsverket ställer. Varje år

dag vi meddelat. Om vi inte hämtar sopor

tar vi fler än 1 000 vattenprover för att

på utlovad dag på grund av ett misstag från

kunna vara säkra på att vårt vatten håller

vår sida, ska de hämtas inom 36 timmar.

en hög kvalitet. Skulle inte vattenleveransen

Vi ska också hålla våra återvinningscentraler

motsvara förväntningarna, om vattnet till

öppna de tider som står på msva.se och

exempel luktar eller är missfärgat, så lovar

i miljöalmanackan.

vi att påbörja arbetet inom tre arbetsdagar

Måluppfyllelse avfallstjänsten som helhet
(medelvärde alla fyra ingående servicemål.)
2019
2020

100 %
99 %

4/4
uppfyllda
4/4
uppfyllda

uppfylld

efter att kunden kontaktat oss.

Stopp i avloppet
Vid stopp i det kommunala avlopps-

Akut vattenläcka

ledningsnätet påbörjar vi felsökningen

Vid en akut vattenläcka på ledningsnätet lovar

inom åtta timmar.

vi att påbörja felsökningen inom två timmar.

Övrig drift

uppfylld

Risk för olycka

Om en kund behöver hjälp med att sätta på

Vid risk för olycka, till exempel om det

eller stänga av vatten utanför sin fastighet,

saknas ett brunnslock, om avspärrningar vid

eller markera ut en ledning, lovar vi att det

grävarbete saknas eller liknande, lovar vi att

som mest ska dröja fem arbetsdagar innan

åtgärda problemet inom två timmar.

det är utfört.
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Effektivt arbetssätt

Säkrare och mer effektivt
med digital spegelbild
Ymer är namnet på en långsiktig satsning hos MittSverige Vatten & Avfall med
målet att digitalisera viktiga anläggningssystem, skapa nya effektivare arbetssätt
och lagra information på ett tillförlitligt sätt.

Projektet tog avstamp i en inventering inom verksamheten där anställda fick
identifiera områden med förbättringspotential. Ett sådant område var en
effektivare hantering av information kopplad till MittSverige Vatten & Avfalls
anläggningar. Information om anläggningarna, hur de fungerar och dess många
komponenter har historiskt lagrats i huvudet på våra medarbetare och i
pärmar. Genom att digitalisera den kunskapen blir arbetet både säkrare och
mer effektivt. Dessutom kan stora resurser sparas.

Petra Johansson

System som underlättar
Det första delmålet i projektet är att rätt information ska finnas på rätt plats i
systemen. Petra Johansson, drifttekniker på Tivoliverket, berättar att ett välfungerande digitalt informationssystem kan underlätta vardagen betydligt.
– Våra anläggningar består av ett stort antal komponenter. Om något går
sönder vid exempelvis en pumpstation kan vi med ett välfungerande system

Charlotte Ödegård
Tomas Larsson
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se exakt vilka delar som finns på platsen, utan att vara där. På så sätt kan vi
planera insatsen, med rätt utrustning, och snabbare lösa problemet samtidigt
som vi sparar resurser.

”En katalysator för digital utveckling”
En effekt av projektet är att det ska fungerar som en katalysator för att öka
takten i digitaliseringen av viktiga delar i verksamheten.
– Genom att digitalisera informationen om våra anläggningar och arbetsprocesser kan vi spara stora resurser. Vi tror det är en nyckel för att effektivisera
vår kärnverksamhet, säger Charlotte Ödegård, projektledare.

Med digitala tvillingar i siktet
Projektet är fortfarande i en inledande fas men ambitionerna är stora
och på sikt kan anläggningarna få så kallade digitala tvillingar.
Det är en digital kopia som speglar den fysiska anläggningen i realtid
berättar Tomas Larsson, affärsområdeschef Vatten & Avlopp.
– Allt som finns fysiskt i våra tre kommuner vill vi också ha i den digitala
världen. Det ger oss bättre kontroll på våra anläggningar långsiktigt och
hållbara förutsättningar för både drift och underhåll.

”Allt som finns fysiskt i våra tre kommuner
vill vi också ha i den digitala världen.”
Tomas Larsson, affärsområdeschef Vatten & Avlopp.
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Strategiskt mål 4

Framgångsrika
medarbetare
Vara ett attraktivt företag

1.
2.

Vårt medarbetarengagemang är hållbart och präglas av
ansvarstagande, samarbete och fokus på lösningar.
Våra medarbetare är goda ambassadörer och har
kunskaper om vår värdegrund & verksamhet, samt mål
och styrande dokument.
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Nyckeltal
Män 70 %

MittSverige Vatten & Avfall

Frisknärvaro 97 %

Kvinnor 30 %

Könsfördelning

Frisknärvaron

Av våra 179 medarbetare 2020 är
30 % kvinnor och 70 % män.

Under 2020 var frisknärvaron
hos våra medarbetare 97 %.

Resultat medarbetarenkät

2017

2019

73

76

genomför en medarbetarenkät
vartannat år. 2021 är det dags igen, men

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

här presenteras siffrorna från 2019
när den senaste undersökningen
genomfördes.

81%
av respondenterna i 2019 års

Förutsättningar för arbete (FGA)

73

75

medarbetarenkät svarade att
de trivs mycket bra.
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Framgångsrika medarbetare

Från värderingar till verklighet
MittSverige Vatten & Avfall är i färd med att införa en uppförandekod som ger vägledning
i hur bolaget och dess anställda ska agera sett till etiska, sociala och miljömässiga mål.
– Det här är ett viktigt steg i att bygga förtroende hos våra medarbetare,
kunder och samarbetspartners, säger Maria Sällström, chef för förnyelseavdelningen.

Inom Affärsområde Vatten & Avlopp har medarbetarna gått igenom uppförandekoden under sina arbetsplatsträffar.
– Vi har tillsammans gått igenom uppförandekoden ett kapitel i taget inom
arbetsgruppen och sedan haft en gemensam diskussion kring de case som ingår. Mottagandet har varit positivt och våra medarbetare har tagit till sig det
här på ett bra sätt berättar, Oskar Jakobsson, driftchef enhet Vatten.

En snackis med vardagsvinster
Uppförandekoden kan också fungera som ett viktigt stöd vid exempelvis
nyrekryteringar och upphandlingar, men de största vinsterna finns i vardagen.
– Vi vill att uppförandekoden ska sitta i ryggmärgen. Den är ett redskap
som hjälper oss att navigera kring vad som är rätt och fel, och den gör att vi
bemöter varandra och våra kunder på ett sätt som känns bra för alla säger,
Maria Sällström.

Maria Sällström
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– Jag upplever att uppförandekoden har blivit lite av en snackis. Det blir
dagligen diskussioner kring olika ämnen. Då är det värdefullt att ha med sig
vad vi på MittSverige Vatten & Avfall står för. Vi får en gemensam plattform
att utgå ifrån, berättar Oskar Jakobsson.

Gemensamma värderingar
Hur den slutgiltiga uppförandekoden ska se ut beslutas av styrelsen under
2021. Det finns fortfarande möjlighet att komma med synpunkter och förslag.
– Det faktum att det inte är något som är skrivet i sten upplever jag som
något positivt. Jag tror man känner att det här är något som fortfarande är
under framtagning. Det skapar delaktighet, det här är något som vi tar fram
tillsammans avslutar, Oskar Jakobsson.

”Uppförandekoden är ett redskap som hjälper
oss att navigera kring vad som är rätt och
fel, och gör att vi bemöter varandra och våra
kunder på ett sätt som känns bra för alla.”
Maria Sällström, chef förnyelseavdelningen.
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Förväntad framtida
utveckling
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Förväntad framtida utveckling
MittSverige Vatten & Avfalls uppdrag är att kontinuerligt
utveckla och driva vatten-, avlopp- och avfallsverksamheterna
med ett tydligt och långsiktigt fokus.
Vatten & Avlopp (VA)
Våra VA-bolag i MSVA-gruppen har samma utmaningar som övriga VA-Sverige
med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning
långsiktigt. Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de
nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta
som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.
En allt mer central fråga är säkerheten vid våra anläggningar kopplat till
intrång och leverans. I det ingår bland annat att identifiera viktiga vattenresurser och skydda dessa för framtiden. Arbetet med att klimatsäkra våra
vattenanläggningar pågår med att bland annat planera för en säker reservkraftförsörjning. Från klimatsynpunkt beaktar vi även kvalitetsförändringar hos
råvattnet. Exempel på det är brunifieringen av råvattnet som ser ut att öka,
men även mobilisering av föroreningar på grund av ökad erosion eller skred.
För att kunna öka andelen förebyggande underhåll och minska andelen
akuta insatser behöver vi få bättre kännedom om ledningsnätets status. Vi
har påbörjat ett arbete för att få ett helhetsgrepp om ledningsnätet. vilket har
delats upp i tre delar, förnyelseplanering ledningsnät, kvalitetssäkring av karta
och databas samt underhåll. I arbete ingår även att få kunskap om avloppsledningarnas påverkan av tillskottsvatten och dagvatten, samt en översyn av
våra verksamhetsområden. Arbetet är nödvändigt, men både tids- och resurskrävande.
Hur framtidens slamhantering ska se ut, är en fråga som vi arbetat allt djupare med de senaste åren. Mycket talar för att det dröjer innan det blir någon
ny lagstiftning utifrån den statliga utredning som presenterades i januari 2020
som beskriver två olika alternativ till framtida reglering av slamhanteringen.
Båda alternativen innebär förbud för slamspridning (med undantag för spridning på produktiv jordbruksmark i det ena alternativet) och krav på fosforåtervinning. Samarbetet har fortsatt med de andra VA-huvudmännen i regionen, i
slamnätverket för Mellannorrland (Västernorrland, Gävleborg och Jämtland),
för att gemensamt utreda olika lösningar för slamhanteringen.
Våra VA-bolags möjligheter att försörja bebyggelse med allmänt VA är en
fråga som diskuterats, bland annat med anledning av ägarkommunernas
översiktsplanering. Vi är en aktiv part i arbetet med Sundsvalls kommuns nya
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översiktsplan 2035. Sundsvalls kommuns reviderade VA-plan, som beslutades
i juni 2020, är ett viktigt underlag som bland annat pekar ut områden
intressanta att utreda för allmän VA-försörjning. Även den nya dagvattenplanen blir ett viktigt underlag för riktlinjer i översiktsplanen.
Vi ingår även i kommande revidering av Nordanstigs kommuns befintliga VAplan, som kommer pågå under 2021–2022. Timrå kommun saknar dock
en VA-plan vilket försvårar kommunens långsiktiga samhällsplanering, och VAbolagets planering för utveckling av VA-anläggningen. Arbetet med VA-planen
kommer att starta under 2021.

Avfall
Ny lagstiftning, fler samverkansytor och behov av nya kompetenser bidrar till
att vi i Sundsvall hela tiden måste se över och vid behov förändra verksamheten. Vår roll som ett miljöföretag som verkar för ett hållbart samhälle är både
ett resultat av den förändringen, och drivande för utvecklingsarbetet.
Till stor del är det fortfarande målen i avfallsplanen som är utmaningarna för
verksamheten. Från 2021 gäller en ny avfallsplan för 2020-2030 och med nya,
och omarbetade, mål kommer den ge oss en tydligare och mer långsiktig bild åt
vilket håll verksamheten ska styras.
Regeringen har beslutat om ett förtydligat producentansvar för insamling av
förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De väsentliga kraven
på borttransport av förpackningsavfall och returpapper skulle träda i kraft vid
utgången av december 2020 och fullt ut den 1 april 2025. I september fattade
regeringen beslut om införande 1 januari 2024. Då Naturvårdsverket inte
kunde godkänna någon av de ansökningar som inkom om tillstånd för att
få samla in förpackningar, valde regeringen att se över bestämmelserna
ytterligare. Den långsiktiga påverkan på avfallstaxan är således oklar.
I början av sommaren beslutade riksdagen om ändringar i avfallslagstiftningen för att genomföra EU-direktiv inom avfallsområdet. Beslutet innebär förtydliganden av vad som ingår i det kommunala ansvaret samt även krav vad gäller
utsortering av bygg- och rivningsavfall. Vi har även fått utökade krav vad gäller
rapporteringen av hantering för farligt avfall, vilket påverkar med en ökad hantering av de administrativa delarna kring rapporteringen av avfallet till Naturvårdsverket.
I december 2020 fattades även beslut om att ge kommunerna ansvar för
insamlingen av returpapper, med hänvisning till att tidningsindustrin inte har
ekonomiska möjligheter att hantera producentansvaret. Beslutet träder i kraft
1 januari 2022 och innebär kortfattat att all hantering läggs över på kommunerna och avfallskollektivet. Vi har inlett ett arbete för att se över hur det ska
gå till och om Reko ska ansvara för hanteringen, vilket i så fall kommer påverka
både avfallsverksamheten och avfallstaxan.
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Ekonomisk rapport
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Resultat och ställning
Bolagets nettoomsättning under 2020 uppgick till 157,5 (155,9) mnkr,
varav försäljning till Sundsvall Vatten AB utgjorde 76,3 (77,0) procent,
Reko Sundsvall AB 9,2 (9,0) procent, Timrå Vatten AB 8,6 (7,1) procent och
Nordanstig Vatten AB 5,9 (6,7) procent.
Resultatet i bolaget fördelas ut till ovan nämnda ägarbolag så att resultatet
efter skatt och bokslutsdispositioner alltid är noll.

Bolagets ekonomiska
utveckling i sammandrag
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet %

2020

2019

2018

2017

157

155 945

146 397

134 482

22

59

74

46

34 441

46 953

44 481

37 052

15,0

11

11

14

Eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Vid årets början

5 000

–

5 000

Årets resultat

–

–

–

Vid årets slut

5 000

–

5 000

Summa eget kapital

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 0, balanseras
i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till r esultatoch balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

157 486

155 945

12

141

1 195

522

158 693

156 608

4, 5

-35 035

-34 923

6

-117 193

-115 210

-6 155

-6 038

-30

-28

279

409

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

6

6

-263

-356

Resultat efter finansiella poster

22

59

Resultat före skatt

22

59

-22

-59

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Årets resultat

7

8

–

–
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2020–12–31

2019–12–31

9

4 355

4 769

10

754

932

5 109

5 701

Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar
Summa
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

628

719

Inventarier, verktyg och installationer

12

16 739

18 450

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

13

26

486

17 393

19 655

448

427

448

427

22 950

25 783

Pågående arbete för annans räkning

6

5

Summa

6

5

-

14

2 990

15 671

121

115

3 801

–

1 639

1 789

2 934

3 576

11 485

21 165

–

–

Summa omsättningstillgångar

11 491

21 170

Summa tillgångar

34 441

46 953

2020–12–31

2019–12–31

Aktiekapital

5 000

5 000

Summa eget kapital

5 000

5 000

–

26 372

–

26 372

Leverantörsskulder

3 743

5 289

Skulder till koncernföretag

8 335

63

Övriga kortfristiga skulder

5 490

3 804

11 873

6 425

Summa

29 441

15 581

Summa eget kapital och skulder

34 441

46 953

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga fordringar

14

Summa

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
VARULAGER M.M.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Koncernkonto

17

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Summa
KASSA OCH BANK

Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital
BUNDET EGET KAPITAL

Långfristiga skulder
Koncernkonto

17

Summa
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Not

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

285

409

6 185

5 533

-263

-350

-22

-59

6 185

5 533

-1

4

Ökning/minskning av rörelsefordringar

13 480

-3 689

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

13 860

-2 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten

33 524

-1 040

-3 330

-4 823

–

533

-21

-30

-3 351

-4 320

Förändring koncernkonto

-30 173

5 360

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-30 173

5 360

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Summa
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSEKAPITAL

Ökning/minskning varulager

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av övriga finansiella
tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Noter till kassaflödesanalysen
Not Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet, m.m.
Avskrivningar
Realisationsresultat vid avyttring/utrangering
av anläggningstillgångar

2020

2019

6 155
30

6 038
-505

6 185

5 533
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Noter
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.

Belopp i Tkr om inget annat anges.
MittSverige Vatten & Avfall ABs årsredovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Års- och koncernredovisning (K3).
INTÄKTER

Varor: Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår
från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms.
Tjänsteuppdrag: För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten
som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete
utförs och material levereras eller förbrukas.
INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte
den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
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Här redovisas köp och utvecklingsarbeten i programvaror & IT-system som
förväntas generera ekonomiska fördelar för bolaget under en längre period.
I anskaffningsvärdet ingår kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet/anpassning av systemet medan exempelvis förarbeten och utbildning alltid
tas direkt som kostnad.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt med avskrivningstid
på 5–10 år.
Årligen genomförs en bedömning för att säkerställa att samtliga
immateriella anläggningsposter fortfarande bedöms relevanta och genererar/
förväntas generera nytta för organisationen.
Om ett projekt helt eller delvis ej uppfyller dessa kriterier så är projektet
föremål för nedskrivning motsvarande den del av projektet som ej uppfyller
kapitaliseringskriterierna.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida e
 konomiska
fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före
kommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används
för övriga typer av materiella tillgångar.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
Inventarier, verktyg och installationer:		
Inga låneutgifter aktiveras.

5–10 år
3–5 år

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som o
 perationell
leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella.
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
FINANSIELLA INSTRUMENT

Kundfordringar och övriga fordringar: Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder: Låneskulder och leverantörsskulder
redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
VARULAGER

Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av
97 procent av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut metoden
(FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen
av varorna i anskaffningsvärdet.
OBESKATTADE RESERVER

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive
den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i
resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer avgifts
bestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse
att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt
åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då
bolaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande
om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte
ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en
kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten
skatt) i förhållande till balansomslutningen.
UPPGIFTER OM MODERFÖRETAGET

MittSverige Vatten & Avfall AB är ett delägt (76 %) dotterföretag till Sundsvall
Vatten AB. Moderföretag i den minsta koncernen där Sundsvall Vatten AB
är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Stadsbacken AB,
556478-6654, Sundsvall. Moderföretaget i den största koncernen där
Sundsvall Vatten AB ingår är Sundsvalls kommun.
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Not 2. Uppskattningar och bedömningar
Inga uppskattningar som innebär betydande risk för väsentlig justering av
redovisade värden under kommande år har gjorts i bokslutet per 2020-12-31.

Not 3. Transaktioner med närstående

2020

2019

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.
Inköp, %
Försäljning, %

Not 4. Arvode och kostnadsersättning
till revisorer

1,7

4,3

84,6

85,7

2020

2019

Revisionsuppdrag

43

–

Summa

43

–

Revisionsuppdrag

–

20

Summa

–

20

Not 5. Operationell leasing – leasetagare

2020

2019

Förfaller till betalning inom ett år

4 250

4 344

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

2 549

6 428

-

-

Summa

6 799

10 772

Under perioden kostnadsförda leasingsavgifter

4 541

4 624

KPMG AB

Ernst & Young AB

Förfaller till betalning senare än fem år

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/
lokaler och fordon.
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Not 6. Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

Ekonomi

2020

2019

52

50

Män

124

119

Totalt

176

169

2020

2019

Kvinnor

3

3

Män

6

6

Totalt

9

9

Medelantalet anställda
Kvinnor

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
ANTAL STYRELSELEDAMÖTER PÅ BALANSDAGEN

ANTAL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Kvinnor

3

3

Män

2

2

Totalt

5

5

Löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader, inklusive pensionskostnader

2020

2019

Löner och ersättningar till styrelsen och
verkställande direktör

2 101

2 165

80 688

77 323

82 789

79 488

25 176

24 567

260

246

7 509

7 487

Summa

32 945

32 300

Totalt

115 734

111 788

Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övrig personal

Bolagets pensionskostnader utgörs av kollektiva pensionsförsäkringar för samtliga anställda.
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.
Ersättningar till styrelsen avser sammanlagt 5 styrelser i bolagen MSVAB, SVAB, TVAB, NVAB,
Reko där kostnader ej hänförliga till MSVAB vidarefaktureras till respektive bolag.
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VD:s uppsägningstid är ömsesidigt 6 månader. Om bolaget säger upp VD utges utöver
uppsägningslön, avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget reduceras
med belopp motsvarade lön från annan arbetsgivare eller från egen verksamhet.

Not 7. Räntekostnader och liknande
resultatposter

2020

2019

Räntekostnader

263

350

Summa

263

350

2020

2019

Aktuell skatt

22

59

Skatt på årets resultat

22

59

Redovisat resultat före skatt

22

59

5

13

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

25

34

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

-5

–

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat

-3

12

Redovisad skattekostnad

22

59

Not 8. Skatt på årets resultat

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)
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Not 9. Balanserade utgifter för
programvaror
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering av ingående balans
Inköp/omklassificering

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificering av ingående balans
Avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 10. Pågående nyanläggningar
och förskott avseende immateriella
anläggningstillgångar
Ingående nedlagda kostnader
Omklassificering av ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar

Utgående nedlagda kostnader

2020-12-31

2019-12-31

16 854

–

–

14 693

1 107

2 161

17 961

16 854

-12 085

–

–

-10 861

-1 521

-1 224

-13 606

-12 085

4 355

4 769

2020-12-31

2019-12-31

932

–

–

1 941

929

1 152

-1 107

-2 161

754

932
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Not 11. Maskiner och andra tekniska
anläggningar

2020-12-31

2019-12-31

962

877

–

85

962

962

-243

-158

-91

-85

-334

-243

628

719

2020-12-31

2019-12-31

47 844

61 220

–

3 209

-2 873

-1 892

2 862

-14 693

47 833

47 844

-29 394

-37 390

2 843

1 864

Omklassificeringar

–

10 851

Årets avskrivningar

-4 543

-4 719

-31 094

-29 394

16 739

18 450

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 12. Inventarier, verktyg och
installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar/omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Not 13. Pågående nyanläggningar och
förskott materiella anläggningstillgångar
Ingående nedlagda kostnader
Omklassificering till immateriella anl.tillg.
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar

Utgående nedlagda kostnader

Not 14. Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande/avgående fordringar

Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

486

2 051

–

-1 942

2 402

3 672

-2 862

-3 295

26

486

2020-12-31

2019-12-31

427

398

21

29

448

427

2020-12-31

2019-12-31

689

770

1 319

1 347

926

1 459

2 934

3 576

Avser överskottsfond hos Skandia

Not 15. Förutbetalda kostnader och
uppluppna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Totalt
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Ekonomi

MENY

Not 16. Antal aktier och kvotvärde

2020-12-31

2019-12-31

1

1

5 000

5 000

2020-12-31

2019-12-31

45 000

35 000

-45 000

-8 628

–

26 372

Kvotvärde
A-aktier
Antal aktier
A-aktier

Not 17. Koncernkonto
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Outnyttjad del

Utnyttjat kreditbelopp

Checkräkningskrediten är ett underkonto till koncernkontot för Sundsvalls kommun.
Checkräkningskrediten är formellt kortfristig, men redovisas ändå som långfristig skuld
då den förväntas bli förlängd på i huvudsak oförändrade villkor.

Not 18. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2020-12-31

2019-12-31

Arbetsgivaravgifter

1 978

2 010

Upplupna löner

1 892

541

Upplupna semesterlöner

4 200

3 505

Övriga poster

3 803

369

11 873

6 425

Summa
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